
In dit nummer
2  Van het bestuur
3  Op zoek naar wegen van soberheid
4  Geloven en vieren
6  Nieuws Rijswijk
8  Liturgieoverzicht

 
10  Nieuws Leidschendam-Voorburg
13  Kerk en wereld
14  Inspiratie en bezinning
15  Leren en verdiepen
16  Jeugd en jongeren

Volgend nummer
Het volgende nummer
verschijnt op 31 maart.
Kopij inleveren tot
uiterlijk 11 maart.
Zie ook het colofon.

Er is iets unieks gaande. De paus nodigt alle gelovigen uit
om actief mee te denken en te praten over de Kerk en
onze plek daarin. We zijn geroepen om ‘synodaal’ te zijn:
samen op weg, álle gedoopten: leken en leiding. De paus
wil weten hoe wij geloven, wat ons beweegt, hoe wij
denken dat de Kerk actief een bijdrage kan leveren aan
een liefdevolle samenleving.
 
Een synodale Kerk toont zich in de onderlinge verbon-
denheid (communio), in het samen en gelijkwaardig
deelnemen aan de kerkgemeenschap (participatio) en in
het uitdragen van ons geloof (missio) zoals Jezus ons dat
heeft voorgeleefd. Zo'n Kerk tracht om haar structuren,
denken en handelen vorm te geven vanuit Christus,
zodat ons netwerk van liefde kan doorwerken in het
leven van alle dag.
 
De paus roept ons op om in liefdevolle samenspraak na
te denken en ons uit te spreken over onze rol in de Kerk,
onze verwachtingen en dromen voor de toekomst. Wat
gaat goed, wat kan beter? Hoe kunnen wij bijdragen aan
een inclusief denkende gemeenschap, waarin alle men-
sen gelijkwaardig zijn, door dezelfde Geest geïnspireerd?
In zijn openingstoespraak op 10 oktober 2021 erkent de
paus bijvoorbeeld de frustratie en het ongeduld van
vrouwen, die zich vaak aan de zijlijn gezet voelen.
 
Paus Franciscus en onze bisschop moedigen ons aan: Sta
op en kom in beweging, ga in gesprek met elkaar en kom
bijeen in de naam van Jezus. Een samenspraak in Gods
Geest zoals Jezus dat ons heeft voorgedaan. Ieder van
ons mag zijn gedachten uitspreken, vanuit de Geest van
liefde, die wij door Christus hebben leren kennen. Die
Geest kan zo, door ònze bijdrage, “bezielen wat koud is
en versteend, herbouwen wat is vernield en één maken
wat is verdeeld”. Doe mee! Denk mee! Praat mee! De
Kerk, dat zijn wij!

Yvonne Verviers - Beker

De synodale kerk.  Komt u ook? Kom jij ook?
Paus Franciscus nodigt ons persoonlijk uit! 

Tijdens twee ‘synodale bijeenkomsten’ gaan we in
onze federatie met elkaar in gesprek over door de
paus aangedragen thema's. Hiervoor stellen we ons
vragen als hoe het is om katholiek te zijn, waar we
vreugde of verdriet aan ontlenen, waar we van dro-
men en welk advies we aan onze bisschop willen
geven. Verdere informatie over het synodale proces
vindt u op de website.
 
De twee bijeenkomsten in onze federatie zijn op
zaterdag 26 februari, van 10.00 tot 12.00 uur in de
Benedictus en Bernadettekerk in Rijswijk en zondag
27 februari, van 14.00 tot 16.00 uur, in De Haard bij de
Petrus en Pauluskerk in Leidschendam. Meldt u zich
voor één van beide bijeenkomsten aan bij het Centraal
Parochie Bureau in Voorburg: 070 327 45 11 of per
mail parochie@sintmaarten-trinitas.nl. Zij die niet
naar een bijeenkomst kunnen komen, kunnen hun re-
actie sturen naar raf.houben@sintmaarten-trinitas.nl
onder vermelding van ‘Synode’ (maximaal één A4'tje).
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Van het bestuur

Verhuur schoolgebouw
Reeds enkele jaren verhuurt parochie
Sint Maarten het schoolgebouw aan
de Oranje Nassaustraat aan de ge-
meente als tijdelijke locatie voor scholen.
De gemeente heeft ons laten weten dat ze het schoolgebouw ook graag in
de periode tot 2032 wil huren. Bestuur en gemeente gaan nader in overleg
met elkaar om de afspraken voor langdurige huur vast te leggen.
 
Wie wil meedenken over maatschappelijk rendement?
Voor onze parochies is het resultaat uit beleggingen een belangrijke bron
van inkomsten. Vanuit het bisdom is er een richtlijn beleggingen die we
naleven. Gericht op het welzijn van de medemens en een leefbare aarde
willen we een volgende stap zetten. door met enkele parochianen een
antwoord te geven op de vraag: kunnen we met het vermogen van de
parochies zowel financieel als maatschappelijk rendement behalen? Wie
wil er met ons meedenken?
 
Werving nieuwe financieel medewerker
Na vele jaren in dienst zal de financieel medewerker Wim Ruijgrok in april
met pensioen gaan. We gaan de werving starten voor een nieuwe financieel
medewerker (twaalf uur per week) die in Exact online de financiële admini-
stratie van de drie parochies beheert.
 
Verkenning zonnepanelen op pastoriedaken
Bij de verkenning naar zonnepanelen stuiten we op twee knelpunten. Bij het
dak van de pastorie in Voorburg blijken indakpanelen (zonnepaneel dat tege-
lijkertijd ook dakbedekking is) financieel niet haalbaar. Steigerkosten zorgen
ook voor een flinke kostenpost. We gaan kijken of reguliere zonnepanelen
die op het dak bevestigd worden, wel financieel haalbaar zijn. Het dak van de
pastorie Bonifatius heeft dakbedekking waarin steentjes verwerkt zijn. Het
plaatsen van zonnepanelen op deze dakbedekking is niet goed mogelijk. We
gaan kijken of het aanleggen van een nieuwe dakbedekking gewenst is.

Vincent Dobbe, penningmeester

Van de penningmeester

In oktober hebben de coördinatoren van alle werkgroepen met elkaar uitge-
sproken om de schouders te gaan zetten onder de nieuwe organisatievorm.
Vanwege corona konden we vervolgens niet meer fysiek bijeenkomen, maar
in november en december zijn per kerk de werksjablonen van de beheer- en
de altaarteams met een schriftelijke procedure voor een groot deel ingevuld
met goede ideeën, suggesties, oplossingen en opmerkingen.
 
Nu, eind januari, wordt er gewerkt aan de afronding van de vormgeving van
de beheer- en altaarteams. Per kerk zijn er bijeenkomsten met de volgende
doelen. Het bespreken, becommentariëren, aanvullen en afronden van het
sjabloon per team. Werkwijze en organisatorische aandachtspunten van de
teams bespreken. Het daadwerkelijk invullen van namen van personen die
taakveldcoördinator, secretaris of spilfiguur willen zijn. Er zijn mensen die
zichzelf opgegeven hebben of door anderen zijn voorgedragen. Daar zijn we
zó blij mee. Nu pakken we door!
 
U ziet, we zitten niet stil, we bouwen waar mogelijk met elkaar door. Het is
fijn om dat met een groot aantal enthousiaste vrijwilligers te kunnen en
mogen doen. We houden u op de hoogte.

Lizette de Groot

Voortgang nieuwe organisatie
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Van het pastoraal team

Op zoek naar wegen van soberheid
De Veertigdagentijd krijgt een nieuw karakter. Het is niet langer een tijde-
lijke periode van soberheid. Nu is het een periode waarin we op zoek gaan
naar wegen van blijvende soberheid. We zijn ons ervan bewust dat we ons
leven niet op de gebruikelijke wijze kunnen voortzetten. We moeten ons
welzijn zoeken in andere dan materiële zaken. Alleen wegen van soberheid
leiden naar een duurzame toekomst, een toekomst met behoud van de
schepping, een toekomst samen met alle mensen.

We moeten ons oefenen in het maken van eerst kleine
stappen om vervolgens grotere stappen te kunnen doen.
De Veertigdagentijd is de tijd bij uitstek voor dit oefenen
om te komen tot blijvende veranderingen.
 
Soberheid is niet met een zuur gezicht rondlopen met
het idee dat niets meer mag. Soberheid vraagt dat we
ons op andere dan materiële zaken richten. In plaats van
ons op het hebben te richten, kunnen we ons richten op
het zijn, het zijn van de ander en het zijn van onszelf. 
Genieten van elkaar en er zijn voor elkaar gaat heel 
goed zonder de aarde uit
te putten. Eten moet je
toch, dus doe het samen
en zorg voor gezelligheid. 
Samen genieten van cul-
tuur, van de natuur en 
sporten kan ook in de
directe eigen omgeving
zonder grote hoeveel-
heden CO₂ uit te stoten.
 
Paus Franciscus heeft ons met de encyclieken Laudato si' 
en Fratelli tutti op de noodzaak van soberheid gewezen.
Dit leidt in de Kerk tot allerlei actie. In Nederland hebben
de bisschoppen en de religieuze ordes en congregaties
het initiatief genomen tot de Laudato Si' Alliantie
Nederland (zie www.laudato-si.nl).
 
Wereldwijd is de internationale koepel van katholieke
hulp- en ontwikkelingsorganisaties Caritas Internatio-
nalis ter gelegenheid van haar zeventigjarig bestaan de
drie jaar durende campagne Together We gestart (zie
www.caritas.org/togetherwe). Genoeg mogelijkheden
om inspiratie op te doen om ook zelf stappen te zetten.
Ik wens u een vruchtbare Veertigdagentijd toe.

Pier Tolsma, diaken

Versoepeling coronamaatregelen

Het is eind januari. Er zijn nog beperkingen vanwege corona. De omikron-
variant zorgt voor enorm veel besmettingen. De regering en de bisschoppen
besloten tot versoepelingen. Met dank aan vele vrijwilligers hebben we weer
wat meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en met meer mensen de
vieringen bij te wonen. In deze Kerk aan de Vliet is ervan uitgegaan dat het
meeste weer mogelijk is. Alles is natuurlijk onder voorbehoud. We hopen er
het beste van. Het laatste nieuws vindt u op onze website.

Pier Tolsma, diaken

Tot voor kort onthielden we ons gedurende de Veertig-
dagentijd een korte tijd van een aantal genoegens. Met
Pasen stopten we daarmee en pakten we ons normale
leven weer op. Het was een oefening in zelfbeheersing
en het gaf ons ruimte voor meer aandacht voor God en
voor onze medemens. Daar was helemaal niets mis mee.
 
De afgelopen eeuw heeft ons een enorme welvaart ge-
bracht. Wetenschap en techniek maakten een geheel
nieuwe manier van leven mogelijk, een leven met veel
comfort en met vele geneugten, een leven ook met wei-
nig ziekte en een lange levensduur. Ons streven was
erop gericht deze welvaart voor iedereen mogelijk te
maken. Voor ons gevoel boden wetenschap en techniek
onbeperkte mogelijkheden. De laatste vijftig jaar echter
zijn we er gaandeweg achter gekomen dat dat niet het
geval is. De aarde heeft beperkte mogelijkheden en onze
manier van leven vraagt veel meer dan de aarde aan
kan, waardoor we leven ten koste van de aarde. In plaats
van te leven van de vruchten van de aarde, putten we
haar uit en plunderen we de schepping.
 
Eerlijk delen is niet langer de ander optrekken naar ons
niveau. Eerlijk delen is nu de ander geven van onze over-
vloed, afstand doen van onze bevoorrechte positie en
werkelijk een deel
van onze welvaart
inleveren. Eerlijk
delen is erkennen
dat alle mensen
dezelfde rechten
hebben. Dit vraagt 
een flinke omslag
in ons denken en
in ons doen. Zo'n
omslag vraagt om 
geleidelijkheid. 

3



Nieuwstraat 10a              

2291 AD Leidschendam                        

Herenstraat 22            

2291 BG Wateringen                    

Sir Winston Churchilllaan  372

 2285 SK Rijswijk

 Lupine Uitvaartverzorging

070-387.98.08

Erik de Jong
Uitvaartverzorging & Begeleiding

Dag en nacht bereikbaar

E-mail:  erik@dejonguitvaartbegeleiding.nl

Website: www.dejonguitvaartbegeleiding.nl

Van Vredenburchweg 55

2282 SE  Rijswijk

Tel.: 06-51383380

of 070-3210143

Op 7 april 2014 werd pater Frans van der Lugt sj in Homs in Syrië vermoord.
Hij woonde ruim veertig jaar in Syrië. Iedereen was bij hem altijd welkom. In
1996 richtte hij het project ‘Al Ard’ (Het landgoed) op in de buurt van Homs.
Op dit landgoed ving hij jongeren met een beperking op, vrouwen leerden er
keramieken voor een zelfstandig bestaan en er kwamen honderden straat-
jongeren om te zingen, te mediteren, te bidden, te praten, aan yoga te doen
en om op het land te werken. Iedereen was welkom ongeacht handicap, sek-
suele voorkeur, etnische achtergrond of geloofsovertuiging. Helaas is het
centrum door de oorlog grotendeels verwoest.

Het werk van pater Frans van der Lugt sj voortzetten

‘Walk for Homs’ wil het werk van pater Van der Lugt
voortzetten en de mensen in Syrië weer perspectief
geven. Meer informatie over het initiatief en hoe u mee
kunt doen vindt u op www.walkforhoms.nl. Hopelijk wilt
u ook een steentje bijdragen. Stichting Donatiebeheer
Elefunds: NL98 ABNA 0562 5898 72, onder vermelding
van donatie Walk for Homs – Al Ard.

Huispaaskaars bestellen
Ook dit jaar kunt u een kleine versie van de Paaskaars
2022 voor thuis kopen. Achter in uw parochiekerk ligt
een intekenlijst waarop u uw bestelling kunt doen. U
kunt deze kaars bestellen tot 14 maart. U kunt de kaars
in de Goede Week ophalen en betalen op het secreta-
riaat of open huis van uw kerk.
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Geloven en vieren

Inleveren palmtakjes

In het weekend 26 en 27 februari staat een mand klaar
achter in de kerk om uw palmtakje in te leveren. Deze
takjes worden dan gebruikt om as te maken voor het
askruisje op Aswoensdag.

Ga met medeparochianen mee op bedevaart naar Lourdes

We vliegen naar Lourdes vanaf Maastricht Aachen Airport. We gaan daar
samen met de bus naartoe vanaf Leidschendam-Voorburg. In Lourdes verblij-
ven we in een eerste klas hotel. De kosten van deze zesdaagse bedevaart
bedragen € 895 per persoon voor een tweepersoonskamer. De toeslag voor
een eenpersoonskamer bedraagt € 165. Gaat u mee? Meldt u hiervoor aan
bij Ineke Huitema-Versteeg. Half februari vindt u hiervoor achter in de kerk
informatiefolders en inschrijfformulieren. Van harte welkom.

Ineke Huitema-Versteeg

Door de coronapandemie konden er bijna twee jaar
geen bedevaarten naar Lourdes plaatsvinden, maar dit
jaar kan het gelukkig weer. Samen met het Huis voor
de Pelgrim bereiden wij een parochiebedevaart voor.

We hopen met een mooie groep onder leiding van pas-
toor Bakker deze bedevaart naar Lourdes te kunnen
maken. Van 17 tot 22 september gaan we op bedevaart
naar Lourdes. Gaat u mee?

Vieringen in de Veertigdagentijd: De macht van de machteloze
In de Veertigdagentijd zijn er in Rijs-
wijk en Voorburg op vier woensdag-
avonden oecumenische meditatieve
vieringen. Met als thema ‘De macht
van de machteloze’ wordt er tijdens
deze vieringen gelezen uit het lij-
densverhaal volgens Marcus. Meer
informatie vindt u op onze website.
 
In Rijswijk zijn de vier vieringen om
19.30 uur op 9 maart in de Oude
Kerk, op 16 maart in de H. Bonifati-
uskerk, op 23 maart in de Leeuwen-

daalkerk en op 30 maart in de Hof-
rustkapel. In de Goede Week is er
weer om 19.00 uur het gebruikelijke
avondgebed in de Nieuwe Kerk op
maandag 11 en woensdag 13 april en
in de HH. Benedictus en Bernadette-
kerk op dinsdag 12 april.
 
In Voorburg worden deze vieringen
vanuit de Sint Maartenparochie en
de Martiniwijkgemeente voorbereid.
Zij zijn in maart om 19.00 uur in de
St. Martinuskerk. Afhankelijk van

Sacrament van Boete en Verzoening
Op de vierde zondag van de Veertigdagentijd horen we
het Evangelie van de verloren zoon en zijn barmhartige
vader. In het Jaar van de Sacramenten beseffen we dat
wijzelf die barmhartigheid van God bijzonder in het Sa-
crament van Boete en Verzoening mogen ondervinden.
Dit helpt ons om als mens barmhartigheid te beoefenen.
 
Voorafgaand aan het grootste christelijke feest, Pasen,
zijn er extra gelegenheden om je met God te laten ver-
zoenen door een persoonlijke belijdenis in dit Sacra-
ment. In de HH. Petrus en Paulus op 11 april na afloop
van de boeteviering van 19.00 uur en op 12 april om 9.30
uur. In de St. Martinus op 2 april om 15.30 uur en op
6 april om 12.00 uur. In de HH. Benedictus en Bernadette
op 9 april van 18.00 tot 18.30 uur (aansluitend is er om
19.00 uur een viering met gewetensonderzoek en palm-
wijding), tevens op 11 april om 19.45 uur. In de H. Boni-
fatius op 13 april van 8.30 tot 9.15 uur en om 10.00 uur.

corona is er na de vieringen gelegen-
heid elkaar met koffie of thee te ont-
moeten en kunnen we hopelijk met
elkaar in gesprek gaan over nog te
bepalen onderwerpen.

Kinderen en Palmpasen
Op zondag 10 april is het Palmzondag. De kinderen
mogen een mooi versierde Palmpaasstok maken. Daar-
mee kunnen ze iemand blij maken. Er zijn veel mensen
die uitkijken naar een aardig gebaar. Dus kinderen en
jongeren in de parochie doe je best.
 
In de HH. Benedictus en Bernadettekerk ben je met je
Palmpaasstok welkom in de viering om 9.30 uur. De
Koorschool zal in deze viering zingen. In de HH. Petrus
en Pauluskerk ben je om 10.00 uur welkom in de Haard.
Je hebt een uur de tijd om samen met één van je ouders
de Palmpaasstok te maken. De viering begint om 11.00
uur. Om 9.00 uur ben je welkom in de St. Martinuskerk 
om een begin te maken met je Palmpaasstok. Tijdens de
viering van 9.30 uur maak je je Palmpaasstok verder af.
 
Vanaf 4 april zijn er kale stokken af te halen op het secre-
tariaat/open huis van uw kerk. Zie de website voor het
maken van een Palmpaasstok. Direct na de Palmzondag-
vieringen is er een vrijwilliger aanwezig die je een adres
kan geven om iemand blij te maken met je mooi versier-
de stok. BELANGRIJK: Kijk op de website voor eventuele
coronamaatregelen! We hopen op het samen maken van
en rondlopen met de Palmpaasstokken tijdens de viering
van Palmzondag én we hopen veel mensen blij te maken.
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Heilige Bonifatius
Centraal secretariaat

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

secretariaat@bonifaiusparochie.info
ma, di en do 9.00 - 12.00 uur: 070 399 24 16

in dringende gevallen: 06 10 77 78 75
www.rkvlietstreek.nl

Bankrekening:

H. Bonifaiusparochie, Rijswijk
NL70 RABO 0323 1096 75

Heilige Benedictus en Bernadete
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 394 07 08
Sir Winston Churchilllaan 372, 2285 SK Rijswijk 

Heilige Bonifaius
ma, di en do 9.00 - 12.00 uur: 070 399 24 16

Van Vredenburchweg 67, 2282 SE Rijswijk

De Oud is Goud Award van Wij.Rijswijk voor de meest
actieve Rijswijker is gewonnen door onze bevlogen en
niet te stoppen faciliteerder en beheerder van de Bene-
dictus en Bernadettekerk, Sjaak Hauser. “Sjaak is echt
een prachtig voorbeeld van een actieve oudere”, aldus
Danny van Dam van Wij.Rijswijk; “mensen die actief
blijven deelnemen aan de maatschappij blijven langer
gezond en vergroten het sociale netwerk; de kennis en
levenservaring van ouderen is van onschatbare waarde
om door te geven aan volgende generaties”.
 
Sjaak is blij met de Award: “Ondanks dat je oud wordt
blijf je daar echt jong bij. Blijf niet thuis zitten; vrijwilli-
gers zijn altijd en overal welkom”. Het pastoraal team en
de vele groepen die samenkomen in deze kerk (voedsel-
bank, jongeren, koren, eetgroepen) weten de beheerder
te vinden. Hij zorgt voor rust en regels en heeft een
warm hart voor jong en oud, zorgt voor veiligheid in co-
ronatijd, opent en sluit de kerk bij begrafenissen en op
de dagen van de voedselbank en brengt de overgebleven
bederfelijke levensmiddelen naar het Leger des Heils.
 
Vanuit RK Vlietstreek, waar zeer veel vrijwilligers (jong
en oud) actief zijn, feliciteren wij Sjaak van harte.

Bas van Leeuwen en Annemarie van Dam

Oud is Goud Award voor Sjaak Hauser

Nieuwe taal voor het levend Woord
Bijbelvertalen is een hele kunst. Omdat het Nederlands
verandert, blijft het nodig om de Bijbel te vertalen. Theo-
loog Mirjam Vos, werkzaam bij het Nederlands Bijbelge-
nootschap, geeft een lezing over de bijbelvertaling die
in oktober 2021 is uitgebracht, de NBV21. Waar en
wanneer: woensdag 9 maart, van 19.30 tot 21.30 uur,
na het oecumenisch avondgebed, in de Oude Kerk.

Verkoop Vastensoep voor Vastenactie

We gaan weer bevroren vegetarische soep verkopen. De
opbrengst komt ten goede aan de Vastenactie (zie blad-
zijde 13). De soep is af te halen in de HH. Benedictus en
Bernadettekerk direct na de vieringen op zaterdag en
zondag. Of op maandag en dinsdag tussen 9.30 en 12.00
uur. De prijs is € 6,00 per liter en € 3,00 per halve liter.
Bestel alstublieft uiterlijk op dinsdag voor het daaropvol-
gende weekeinde, met een bestelformulier in de hal of
per e-mail: movrijswijk@gmail.com. Vermeld duidelijk
welke soep u wilt, hoeveel soep en wanneer u uw bestel-
ling komt ophalen. Een dringende oproep: wie wil ons
helpen met soep koken? Er is een tekort aan kokers en
kooksters. Help ons! U kunt zich aanmelden via boven-
staand e-mailadres. Houd u de website in de gaten voor
informatie over deze actie.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

In memoriam Jaap Vriend
Op 27 november is Jaap Vriend over-
leden. Hij laat zijn sporen na in onze
parochie, niet alleen door het vele
vrijwilligerswerk dat hij deed, maar
vooral om zijn uitstraling en blijmoe-
digheid. We zullen ons Jaap blijven
herinneren als een warm en vriende-
lijk mens, die het geloof in het dage-
lijks leven in praktijk bracht. Hij ruste
in vrede.
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Heilige Bonifatius

Familieberichten

De Samenlopers

Wij willen nog even doorgaan met
onze vrijwilligersactiviteiten. Door
de coronamaatregelen kunnen we
alleen de kinderactiviteiten aan-
bieden. Mede door steun van de
Samenlopers en de Rijswijkse kerken
heeft de gemeenteraad besloten om
het AZC nog tot uiterlijk eind mei
2022 open te houden.
 
Onze hoop is nu gevestigd op goede
keuzes bij de gemeenteraadsverkie-
zingen in maart. Zo zijn er partijen
die het open houden van het AZC in
hun programma hebben opgeno-
men. Wij houden u op de hoogte en
we lopen voorlopig samen door en
zijn hier allemaal erg blij mee.

Namens de Samenlopers, Ellen Sormani
 

Expositie Benedictus en Bernadettekerk

De komende maanden exposeert
mevrouw Jos Reneman. Jos is ook de
begeleidster van de schildersclubs in
Stervoorde; zij zorgt dat daar alles
op rolletjes loopt. Hieronder een
stukje van haar.
 
“Mijn naam is Jos Reneman en heb
al eerder geëxposeerd in de kerk. Dit
keer wil ik u verschillende materialen
laten zien. Acryl, aquarel, en olieverf
schilderijen. De onderwerpen die ik
gekozen heb, zijn rustig, behalve het
plein in Den Haag, maar wel heel
herkenbaar. En er is ook een zelf-
portret. Dan kunt u zien wie dit
geschilderd heeft. Ik hoop dat u ze
leuk vindt.”

Wij wensen haar heel veel succes en hopen dat er de komende maanden
weer meer mensen in de parochiezaal mogen komen.

Bets Vriend

De kroontjestocht in Rijswijk

In de afgelopen kerstvakantie heb-
ben veel Rijswijkers papieren kroon-
tjes zien hangen in vensters van hui-
zen en winkels. Op straat werd regel-
matig gevraagd: “Waar zijn die toch
voor?” Deze kroontjes waren voor
een speurtocht van de kinderen. Ze
zochten, met spaarkaart en stickers
onder de arm, naar deze kroontjes.

Hun spaarkaart konden ze inleveren bij de Oude Kerk en bij de Benedictus
en Bernadettekerk, op 5 januari, de dag voor Driekoningen. Ook de koningen
zochten immers naar de ster, en als resultaat vonden ze het kindje Jezus. De
kinderen konden dus hun spaarkaart inwisselen bij een kerststal.
 
Ouders waren blij met een coronaveilige speurtocht, zodat ze met de kinde-
ren toch een lekkere buitenactiviteit konden doen in de kerstvakantie. Hoe-
wel het op 5 januari regenachtig en guur was, waren de reacties van kinde-
ren hartverwarmend. Ze konden in de kerststal naar het Kindje, Maria en de
dieren in de stal kijken. De kinderen kregen in ruil voor hun spaarkaart een
sleutelhanger in de vorm van een ster of een kroontje.

Een terugkerende vraag was: Doen
jullie dit het volgend jaar weer? We
zoeken nog vrijwilligers om te hel-
pen, en als we die vinden doen we
het zeker volgend jaar weer! Als u
volgend jaar rond Driekoningen mee
wilt helpen, mail dan ‘meedoen’
naar verviersbeker@hetnet.nl.

In december hebben we een extra
oproep gedaan voor een financiële
bijdrage om het tekort in 2021 te
dichten. Velen van u hebben hierop
gereageerd. Parochie H. Bonifatius
heeft € 27.000 aan eindejaarsgiften
ontvangen. Wij danken allen harte-
lijk voor deze belangrijke giften.

Vincent Dobbe, penningmeester 

Resultaat eindejaarsbrief

Overleden
Jaap Vriend, 89 jaar
Lenie Pelosi-van der Salm, 86 jaar
Riet Mulder-van der Zwalm,
88 jaar
Ruud van Ham, 86 jaar
Jeanne Weber-van den Heuvel,
88 jaar
Thelma Kroon-Barhélemy, 99 jaar
Francoise van Wegberg-
Monsanto, 85 jaar
Jopie van Noort-Middendorp,
86 jaar 
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Vieringen in onze kerken

za
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Organist
Barina
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Koorschool, voorstellen communicanten
JoKo

Zaterdag 19 en zondag 20 februari: 7e zondag door het jaar

za
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastoor Bakker

Schola cum Jubilo
Gerardus Majella
St. Maarten
Gloria Deo
Con Amore

Zaterdag 26 en zondag 27 februari: 8e zondag door het jaar

wo
wo
wo
wo
wo

10.30
12.45
19.00
19.00
19.00

Bon
Mar
B&B
Mar
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Gebed
Gebed

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Past Bakker & gbl Agterdenbosch
Dkn Tolsma & gebedsl. De Wit

Schola Cantorum
Samenzang
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Con Amore

Woensdag 2 maart: Aswoensdag, collectes voor de Vastenactie

za
za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
15.30

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
Mar

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed

Pastoor Bakker
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens

Zanggroep

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Schola Cantorum
Organist, kinderwoorddienst en tienerkwartier
Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders

Zaterdag 5 en zondag 6 maart: 1e zondag van de Veertigdagentijd

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Mar

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Diaken Tolsma

Organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo
Con Amore
Doopvieringen

Zaterdag 12 en zondag 13 maart: 2e zondag van de Veertigdagentijd

za
za
zo
zo
zo
zo

09.00
16.30
09.30
09.30
11.00
11.00

P&P
Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens

Hoogfeest Sint Jozef, organist
St. Maarten
Barina
Schola cum Jubilo
Gerardus Majella
JoKo

Zaterdag 19 en zondag 20 maart: 3e zondag van de Veertigdagentijd

Kerken:
Soort viering:

B&B: Benedictus & Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus & Paulus
Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering

Afkortingen

za
zo
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens

Organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Con Amore
Doopvieringen

Zaterdag 12 en zondag 13 februari: 6e zondag door het jaar
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Vieringen in onze kerken

vr
vr

09.00
09.30

P&P
Bon

Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

 

Vrijdag 25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

za
zo
zo
zo
zo

16.30
09.30
09.30
10.00
11.00

Mar
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Pastor Van Eijk
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens

Organist
Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo, KRO-uitzending
Con Amore

Zaterdag 26 en zondag 27 maart: 4e zondag van de Veertigdagentijd, zondag Laetare

za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & dkn Tolsma

Zanggroep

Resonet in Laudibus
St. Maarten
Gloria Deo
Organist

Zaterdag 2 en zondag 3 april: 5e zondag van de Veertigdagentijd

za
za
zo
zo
zo
zo

16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00

Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker

Organist
Resonet in L., gewetensonderzoek & palmwijding
Koorschool
St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gerardus Majella
Con Amore

Zaterdag 9 en zondag 10 april: Palmzondag

Op zon- en feestdagen kunt u via internet rechtstreeks deelnemen aan de vieringen in de St. Martinuskerk (9.30
uur) en in de H. Bonifatiuskerk en de HH. Petrus en Pauluskerk (beide om 11.00 uur). Ook kunt u ze later nog eens
bekijken. De toegang hiertoe vindt u op onze website www.rkvlietstreek.nl onder de knop ‘Video-uitzendingen’.

Kruisweg
In de HH. Petrus en Pauluskerk wordt gedurende de Veertigdagentijd iedere vrijdagavond om 19.00 uur de
Kruisweg gebeden. U bent van harte welkom ook een keer mee te bidden als voorbereiding op Pasen.

maandag
maandag
dinsdag
1e dinsdag
2e t/m 5e di
woensdag

12.15
19.00
09.00
09.30
09.30
09.30

Mar
B&B
P&P
B&B
B&B
Bon

Middaggebed
Eucharistie & Rozenkrans
Eucharistieviering
Gebedsviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

woensdag
woensdag
1e, 3e en 5e do
2e en 4e do
vrijdag
vrijdag

12.45
19.00
09.00
09.00
09.00
09.30

Mar
P&P
Mar
Mar
P&P
Bon

Eucharistie & 3e wo aanbidding
Rozenkrans
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistie & 1e vr aanbidding
Eucharistie & aanbidding

Vieringen op weekdagen
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Sint Maarten en Trinitas

Centraal parochiebureau:

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

parochie@sintmaarten-trinitas.nl

ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11

in dringende gevallen: 06 10 77 78 75

www.rkvlietstreek.nl

Bankrekeningen: 

Sint Maarten, Voorburg, NL60 RABO 0365 9004 35 

R.K. Parochie Trinitas, Leidschendam

NL33 RABO 0365 9913 25

Sint Marinus
ma t/m vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 45 11

Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

Heilige Petrus en Paulus
di en vr 9.30 - 12.00 uur: 070 327 43 10

Sluiskant 28, 2265 AB Leidschendam

Om praktische redenen is een aantal
jaren geleden besloten om de Actie
Kerkbalans in onze parochies niet
tegelijk met de landelijke actie in
januari te houden maar een paar
maanden later. In onze parochies
worden de brieven – ruim 3000 per
parochie – door vrijwilligers bezorgd.
De weersomstandigheden in januari
nodigen meestal niet erg uit tot een
extra wandeling.
 
Voorts wil de penningmeester u
graag zo correct mogelijk informeren
over de financiële stand van zaken
met een presentatie van de cijfers
van het vorige jaar. Door de actie in
het weekend van 30 april en 1 mei te
houden, is er wat meer tijd voor de
penningmeester en de boekhouder.
 
In de week daarvoor worden de brie-
ven bij u bezorgd. Veel dank alvast
aan de bezorgers en aan u voor uw
hopelijk gulle gave aan de parochie.

In Kerk aan de Vliet van augustus
2021 was het interview met Frans
Remery te lezen. Hierin vertelt hij
over zichzelf, over het vrijwilligers-
werk in de parochie en over wat
hem bezig houdt. Niemand kon toen
voorzien dat wij op 6 december in de
St. Martinuskerk, afscheid van hem
moesten nemen.
 
Frans was een bescheiden man die in een paar woorden de kern wist te
raken. Hij was zeer betrokken bij het lot van minderbedeelden. Dit bracht
hem in Afrika waar hij, samen met Marry, verschillende jaren werkte. De
M.O.V. was voor hem een soort levenswerk waarin hij veel van zijn talenten
kon benutten. Meerdere acties per jaar werden onder zijn leiding zorgvuldig
voorbereid en met oog voor detail uitgevoerd.
 
Frans was een bruggenbouwer van beroep, maar ook in de M.O.V. Wij zijn
Frans dankbaar voor alles wat we samen hebben kunnen doen. In gemis en
vriendschap blijven we aan hem denken!

Werkgroep Missie, Vrede en Ontwikkeling

Achter in de HH. Petrus en Pauluskerk staat hiervoor een doos ter inzameling
van uw gebruikte postzegels, brillen en hoorapparaten. In de St. Martinus-
kerk kunnen deze in de sacristie of door de week bij het parochiebureau in-
geleverd worden.

Actie Kerkbalans

In memoriam Frans Remery

Een tweede leven voor brillen en hoorapparaten

Gebruikte brillen en hoorapparaten kunnen geschikt
worden gemaakt voor mensen die het geld niet hebben
voor nieuwe. Hierdoor kunnen zij deelnemen aan het
sociale en culturele leven, lezen en studeren. Met het
inzamelen van postzegels, brillen en hoorapparaten
maakt u deze mensen blij en wordt het missiewerk van
de paters SVD ondersteund.
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Sint Maarten en Trinitas

Familieberichten

Gedoopt
Ethan Kallan
Olivia van Tol
Doris de Bert
 
Overleden
Joke Jonker-Ammerlaan, 87 jaar
Mike Dittmar, 93 jaar
Jacques de Jong, 87 jaar
Henk Peters, 92 jaar
Jacques de Jong, 87 jaar
Corrie van Leeuwen-Vermeulen,
94 jaar
Wim Koopmanschap, 88 jaar
Riet Koldewey, 94 jaar
Frans Remery, 80 jaar
Nico Tetteroo, 90 jaar
Wim van der Kleij, 83 jaar
Mien Scheffers-van der Lubbe,
97 jaar
Eef van den Broek-Ponsen, 92 jaar
Anja Douw-Kwakman, 62 jaar

Nadat we vanaf september vier
keer bij elkaar konden komen en
heel fijne ochtenden met elkaar
beleefden, kon dit in januari niet.
We kunnen terugkijken op mooie
samenkomsten en een fantastische
Adventsviering, verzorgd door
Virgilia van Akkeren en Annemieke
Hartman.
 
De kerngroep blijft optimisch en
hoopt binnenkort weer een Vrouw
en Geloof ochtend te kunnen voor-
bereiden. Deze wordt dan zo moge-
lijk aangekondigd in de kerkbladen
en men ontvangt daarover persoon-
lijk bericht.
 
Als leden blijven we in gedachten
met elkaar verbonden. Bel elkaar af
en toe eens of stuur een berichtje.
Voor nu wensen wij u veel sterkte
voor de komende tijd. Hartelijke
groet en hopelijk spoedig tot ziens.
Voor meer informatie: per mail 
p.korving@outlook.com of via de
telefoon 06 10 29 27 26.

Plony Korving

Vorig jaar heeft de M.O.V.-werkgroep op een alternatieve manier acties ge-
organiseerd ten bate van de Vastenactie. Omdat de coronamaatregelen nog
grotendeels gelden, doen we dat dit jaar weer op dezelfde manier. Zowel in
Voorburg als in Leidschendam zal er na alle vieringen soep worden verkocht.
 
In Leidschendam kan dit alleen op bestelling waarvoor de bestellijsten achter
in de kerk liggen, maar het kan ook per mail: vastensoeptrinitas@gmail.com.
In Voorburg kan dit op bestelling of spontaan na een viering, maar op is op!
U kunt ook per mail bestellen: vastensoepmartinus@gmail.com. De bestel-
ling kunt u na de vieringen ophalen. De soep kost € 6,00 per liter en € 3,00
per halve liter.
 
Tot slot een dringende oproep: Wie wil ons helpen met soep koken? Er is
een tekort aan kokers/kooksters. Help ons alstublieft. U kunt zich aanmelden
voor Leidschendam, tel. 06 38 92 59 51 en voor Voorburg tel. 06 25 53 46 47.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede

Het voorbeeld van Sint Maarten

Opnieuw Vastensoep en Vastenactie in coronatijd

Oecumenisch
Vrouwenwerk

Op de middelbare school waar ik werk, zorgden een paar leerlingen voor
overlast in de pauze. Ze maakten veel lawaai en gooiden met fruit, brood en
andere etenswaren in de aula. Mijn collega en ik vroegen de leerlingen zich
netjes te gedragen, maar ze luisterden niet. Ik nam de aanvoerder van het
groepje apart en vertelde hem het verhaal van Sint Maarten. Ik zei dat ik het
moeilijk vond om te zien dat er voedsel werd verspild. Veel mensen hebben
niet genoeg te eten. Daarom moeten we geen voedsel weggooien, we kun-
nen beter onze bezittingen delen, zoals Sint Maarten deed. De leerling was
geraakt door dit verhaal. Hij had spijt over zijn gedrag en beloofde me voort-
aan te helpen om de orde te bewaren.
 
Nu vertelt hij aan zijn medeleerlingen: “Als christenen moeten we geen voed-
sel weggooien.” Samen met anderen verzamelt hij tijdens de pauze het over-
gebleven eten in een mand. Dit voedsel wordt uitgedeeld aan mensen die
het nodig hebben. Mooi om zo in de praktijk te zien hoe Sint Maarten een
voorbeeld is!

Javed Masih, diakenstudent

Sinds 1 september loop ik stage als
diakenstudent in de federatie Vliet-
streek. Ik heb al veel parochianen
ontmoet en ik maak ook kennis met
nieuwe gebruiken. Zoals de viering
van Sint Maarten op 11 november in
Voorburg. Van enkele parochianen
uit de Sint Maartenparochie kreeg
ik het programmaboekje, met ook
informatie over het leven van Sint
Maarten.
 
Hij is de man van samen delen. Een
keer toen het heel koud was, ont-
moette Sint Maarten een bedelaar.
Hij deed zijn mantel af, sneed die in
tweeën en gaf de helft aan de bede-
laar. Dit verhaal inspireerde mij.
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dag en nacht - www.vdhuz.nl - 070-3202040

Voor een waardevol afscheid 

met zorg en respect afgestemd 

op ieders persoonlijke wensen.

Uitvaartcentrum 
Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - Leidschendam
24 uurs uitvaartsuites beschikbaar

Uitvaartwinkel Haaglanden
Damlaan 64 - Leidschendam
geopend ma. t/m za. 12.00 tot 16.00 uur

Nalaten aan de parochie

Welke bestemming geeft u uw nalatenschap? Voor velen
een lastige vraag. Misschien wilt u een deel van uw nala-
tenschap aan de parochie geven, maar weet u niet of dat
verstandig is en hoe u dit kunt regelen. Als u behoefte
heeft om hierover van gedachten te wisselen, dan hoort
de parochie dat graag. Belangrijk is dat u geholpen wordt
en dat uw wensen zo veel mogelijk worden geëerbie-
digd. De parochie kan een mooie bestemming zijn, als u
wilt dat de parochie in de toekomst verder bouwt aan
een Kerk waarin uw gedachtengoed wordt doorgeven
aan volgende generaties.
 
Als u graag meer wilt weten over de mogelijkheden met
betrekking tot nalatenschappen neem dan contact op
met het bestuurslid Anja van der Wallen: 06 55 73 30 20
of via federatiecoördinator@sintmaarten-trinitas.nl.

Vronesteyn, het centrum 
voor de priester- en
diakenopleiding van het
bisdom Rotterdam, houdt
elk jaar een oriëntatiedag,
bedoeld voor mannen van 18 tot en met 45 jaar die
erover denken om priester of diaken te worden. Men
kan tijdens deze bijeenkomst hierover met rector Broe-
ders en bisschop Van den Hende spreken. Dit jaar vindt
de oriëntatiedag op 13 maart plaats. Natuurlijk is het ook
mogelijk op andere momenten contact op te nemen met
rector Broeders.
 
De rector zei aan het begin van dit studiejaar dat het
heel belangrijk is om het over je roeping te hebben: het
delen helpt ons om de richting te vinden die de Heer
voor ons heeft bedacht. De staf van Vronesteyn staat
voor je klaar om je te ondersteunen om je roeping te
onderzoeken.
 
Men kan zich aanmelden voor de oriëntatiedag via
rector Broeders: w.broeders@bisdomrotterdam.nl. 
Aanmelding is verplicht.

Laura Migliori, ambassadeur Vronesteyn
 

Oriëntatiedag Vronesteyn

Pas op voor internetoplichters!

Internetcriminelen geven zich in e-mails of in app's soms
uit voor pastorale beroepskrachten in een poging een fi-
nanciële gunst te verkrijgen. U kunt er zeker van zijn dat
zo'n vraag niet afkomstig is vanuit onze parochies. Der-
gelijke verzoeken doen wij nooit per app of per e-mail.
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Kerk en wereld

Geloof en beroep: dialoog tussen katholieken en moslims

Door de steeds veranderende samenleving is het van
belang ons te verdiepen in en te interesseren voor de
geloofsbeleving van onze medemensen die niet zijn op-
gevoed in het christelijk geloof. Zij wonen en leven in
onze omgeving en misschien wel bij u in de buurt. Hier-
voor hebben de bisschoppen de landelijke Contactraad
Interreligieuze Dialoog, CID opgericht. Namens het bis-
dom Rotterdam is diaken Pier Tolsma lid van de CID.
 
In vijf bijeenkomsten met als thema ‘Geloof en beroep’
organiseerden het islamitisch platform INS en de katho-
lieke CID een dialoog met moslims en christenen met
eenzelfde beroep over de rol van het geloof in hun be-
roepsuitoefening. Naar aanleiding hiervan is een hand-
reiking voor de dialoog tussen christenen en moslims

gemaakt en worden richtlijnen gegeven voor het organi-
seren van dialoogbijeenkomsten. Het boekje is gepresen-
teerd tijdens een maaltijd waarvan een video gemaakt is.
Zie hiervoor en voor meer informatie onze website.

Joke Valk

Je land is je leven – Vastenactie 2022
Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot een inheems
volk. Vaak wonen ze al generaties lang op dezelfde
plaats. Toch worden hun rechten vaak met voeten ge-
treden als hun woongebied wordt opgeëist door grote
bedrijven of overheden. Vastenactie 2022 staat daarom
in het teken van landrechten, een onderwerp met grote
invloed op mensen, natuur en milieu. De wereldwijde
behoefte aan voedsel, water, elektronica en energie
vraagt veel ruimte en veel grondstoffen. Die worden
vaak gevonden in nog ongerepte natuurgebieden. Daar-
bij wegen de economische belangen meestal zwaarder
dan de rechten van de mensen die er wonen.
 
Milieu, mijnbouw en ontbossing
Mensenrechten, natuur en milieu worden opgeofferd
voor economisch gewin. Denk aan oerwouden, rivieren
en kusten waar een gevarieerd landschap wordt ver-
vangen door slechts één gewas. Elders wordt water
geconfisqueerd om waterkrachtcentrales te bouwen of
om plantages, weides of landbouwgrond van water te
voorzien. De lokale bevolking heeft dan nauwelijks meer
toegang tot de natuurlijke watervoorzieningen. De strijd
om kostbare grond speelt ook een rol bij mijnbouw.
Steeds vaker gaat het om grondstoffen voor computer-
chips, mobiele telefoons en batterijen. In 2020 werd
wereldwijd 12 % meer bos gekapt dan in 2019. Bossen
zijn echter heel belangrijk in de strijd tegen klimaatver-
andering, omdat ze CO₂ uit de atmosfeer halen, water
vasthouden en hitte dempen.
 
Lokale gemeenschappen dragen de grootste gevolgen
Vooral lokale gemeenschappen dragen de gevolgen van
de wereldwijde vraag naar voedsel en grondstoffen. In
de betrokken gebieden konden de meesten zich voor-
heen goed redden. Nu hebben ze geen vruchtbare grond
en water meer en moeten ze elders werk zoeken. Vaak
belanden ze als slecht betaalde dagloner op plantages en
in mijnen of trekken ze naar de stad. Wie het aandurft

om op te staan tegen multinationals en overheden,
wordt weggezet als gevaarlijke terrorist en is vaak zijn
leven niet zeker.

 
Project in Brazilië
Kleine boeren in Brazilië staan voor verschillende uitda-
gingen. Via Vastenactie krijgen zestig families ondersteu-
ning: ze ontvangen kassen, bassins voor wateropvang,
gereedschap, zaaigoed én training en begeleiding. U
ondersteunt dit project met uw gift in de offerbus van
de Vastenactie of door het kopen van vastensoep (zie
bladzijde 6 en 11). U kunt ook een gift overmaken op
NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede
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Inspiratie en bezinning

Column

Waar ben je? 
“Hier ben ik.” Is dat niet het beste
wat je kunt zeggen bij een zieke, ie-
mand die verdriet heeft, een mens in
de knel? Ik ben er. De nabijheid van
een ander die met je meeleeft, zo
mogelijk je overeind helpt. Hebben
we niet allemaal behoefte aan een
steuntje in de rug, een helpende
hand op zijn tijd, een medemens? En
je wil toch ook je vreugde delen? We
hebben elkaar nodig en we hebben
elkaar zo veel te bieden.
 
Want een mens is niet op zichzelf,
we zijn geen los zand. We leven in
verbondenheid met elkaar, verant-
woordelijk voor elkaar. We weten
ons aangesproken: Adam, mens,
waar ben je? Mens, waar is je broe-
der? God vraagt naar ons, zoekt con-
tact, en wij antwoorden met ons
leven. We willen Zijn weg gaan, de
weg tot elkander. Elkaar zoeken en
vinden, troosten en bemoedigen.
Samen lachen en huilen.
 
Aan de misstanden van de grote we-
reld kunnen we weinig veranderen.
Wel wordt van ons gevraagd dat we
doen wat we kunnen en niet wegkij-
ken. Niet grijpend maar gevend in
het leven staan, naar de ander toe.
De weg gaan en doen wat je kan, al
is het maar een beetje. Wachten,
het uithouden, vasthouden aan je
geloof, omzien naar je naaste.
Heer, hier ben ik.

Martine Taks

Het oprechte vasten

Als gij de zwervers
niet uw woning biedt,
durf ik uw vasten niet vertrouwen.
Schenk uw brood aan de geboeiden,
schenk uw troost
aan de vermoeiden,
anders durf ik uw vasten
niet vertrouwen.

Uit: Het lied van het oprechte vasten
 

Sacramenten: In vrijheid van levens- tot geloofsweg

Bij het bisdomblad Tussenbeide zat in het kader van het ‘Jaar van de Sacra-
menten’ een eerste geloofsboekje over de initiatiesacramenten. Doopsel,
Vormsel en Eucharistie leggen de grondslag voor het christelijk leven. Het
boekje opent met de zin: “Door het ontvangen van de sacramenten veran-
dert je levensweg in een geloofsweg.” Dat klopt, maar dit gebeurt niet auto-
matisch of magisch. Inderdaad hebben in een sacrament tastbare handelin-
gen en woorden gevolgen in de ziel, maar niet buiten de vrijheid van God én
mens om. Wel kunnen we, als iemand een sacrament in een bepaalde ‘mini-
male’ gesteldheid ontvangt, echt zeker zijn van Gods beloofde werkzaam-
heid – dus ook als we er bijvoorbeeld niets van voelen. God werkt niet pri-
mair en niet altijd in ons gevoel, maar is dan wel degelijk bezig ons nauwer
met Hem te verbinden.
 
Zijn de sacramenten daarvoor echt nodig? Met zulke vragen wordt het leven
tamelijk vreugdeloos. Bij de allermooiste dingen in het leven vragen we ons
dat juist niet af. De sacramenten zetten de lijn voort die God koos toen Hij
mens werd. Daarmee konden de mensen in Israël God tegen het lijf lopen of
ontlopen. Ze konden de berg beklimmen om naar Jezus te luisteren óf bene-
den in Kafarnaüm op hun terrasje blijven zitten. Ze konden de zoom van Zijn
mantel aanraken en genezing vinden óf op afstand blijven.
 
God geeft ons nu heilige plaatsen, tijden en handelingen. Pas daardoor krij-
gen wij met ziel én lichaam de vrije keuze om Hem ofwel te ontmoeten,
ofwel uit de weg te gaan; om onszelf of onze kinderen wel of niet door het
Doopsel aan Jezus te verbinden; om Hem op zondag als voedsel te ontvan-
gen of toch liever uit te slapen; om in het Vormsel wel of niet met kracht uit
den hoge te worden toegerust… Wezenlijk blijft dus onze vrijheid. Wie er in
vrijheid voor kiest sacramenten links te laten liggen, loopt mis wat God had
willen geven, maar wie níét uit vrije keuze een sacrament moet missen (zoals
door ziekte), mag zich troosten met hetgeen de catechismus over het eerste
sacrament schrijft: “God heeft het heil verbonden met het sacrament van het
Doopsel; Hijzelf is echter niet aan Zijn sacramenten gebonden.”

Kapelaan Daan Huntjens

Boekbespreking
Titel: Koningskind
Auteur: Selma Noort
 
In dit boek heeft Selma Noort een spannend en indrin-
gend verhaal geschreven over hoe “het onbekende ver-
haal” van het Salomonsoordeel zou kunnen zijn gegaan.
Ze schildert met geuren en kleuren en invoelend naar
alle personages het leven van Zissel, die niet kan praten
en anders is dan de andere kinderen om haar heen. 

Het is haar halfbroertje dat uiteindelijk voor Salomo terecht komt, met twee
vrouwen die claimen zijn moeder te zijn. Salomo wordt omschreven als een
man die “nam wat hij wilde, hij wist niet wat het was om zijn zin niet te
krijgen”. Wat dat betekent in de levens van zijn onderdanen, wordt vaak met
enkele, soms schokkende of expliciete, details neergezet. Het boek is gericht
op kinderen van 10 tot 14 jaar. Als volwassene heb ik het ook graag gelezen,
omdat het een mooi beeld geeft van de streek en de tijd waarin het verhaal
zich afspeelt, inclusief de wreedheid en de ongelijkheid. Als uw kind het gaat
lezen, zou ik aanraden om mee te lezen, omdat ik vermoed dat het vragen
op kan roepen, ook al loopt het voor de hoofdpersonen goed af.

Dieneke Meijer

Huub Oosterhuis
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Leren en verdiepen

Digitale Veertigdagenretraite: Hem achterna

Wie ben je?
“Ik ben Jacqueline Timmer-Smeele,
gehuwd; we hebben drie kinderen,
die acoliet en misdienaar zijn in de
Sint Jan de Doper in Wateringen. Ik
ben als jurist beleidsadviseur bij de
directie Jeugd van VWS; daarvóór
werkte ik in de rechtspraak. Een
van mijn hobby's is het verzamelen
en gebruiken van aantekeningen-
boekjes.”
 
Wat doe je?
“Vanaf mijn negende ben ik in de
Kerk actief: onder andere als misdie-
naar en acoliet en als lid van het pa-
rochiebestuur in Wateringen. Samen
met Katelijne deed ik de kinderne-
vendiensten. Nu ben ik lector en
coördinator van de lectoren in de Be-
nedictus en Bernadettekerk; we heb-
ben een fijn team van zes mensen.”
 
Wat inspireert je?
“Het is fijn om een team te enthousi-
asmeren; het inspireert ook jezelf. Ik
vind het niet meer dan gewoon om
een steentje bij te dragen in een ge-
meenschap die je na aan het hart
ligt. Er worden zaadjes geplant die
eens kunnen gaan bloeien. God en
geloof spelen voor mij een leidende
rol om een goed mens te zijn, ze
geven nieuwe munitie en moed om
steeds door te gaan. Geloof is gebaat
bij groei, samen met anderen.”
 
Waar hoop je op?
“Dat kerkdiensten met het oog op
jonge mensen wat dynamischer wor-
den. Dat voorgangers goede vertaal-
slagen van de Bijbelteksten geven
voor het leven hier en nu. Ik hoop dat
vrouwen in de Kerk een betere posi-
tie krijgen. Dat we wegen vinden om
nieuwe en jongere kerkgangers te
raken, anders worden we een sterf-
huis. Maar al zijn er in het kerkinsti-
tuut zaken te verbeteren, ik ben blij
dat ik er lid van ben: het geloof is van
grote invloed en het samen vieren
met mede-gelovigen draag ik een
warm hart toe.”

Interview

Jacqueline
Timmer-  
Smeele

Nieuwe leesgroep over Febe

Deze historische roman is voorzien van een uitgebreide toelichting en ver-
antwoording. Het is een spannend en goed geschreven verhaal dat een
beeld geeft van de eerste christenen en de thema's die voor hen van belang
waren. Het gaat over roeping, en over vergeving schenken en vergeving ont-
vangen. Het boek (ISBN: 9789051945799) is in 2020 uitgegeven door Van
Wijnen en kost € 19,95. We zullen het boek in vier bijeenkomsten bespre-
ken. De eerste is op woensdag 27 april om 20.00 uur in de Maartenszaal in
de pastorie in Voorburg. Graag u vooraf bij mij aanmelden.

Pier Tolsma, diaken

Na de eerdere positieve ervaringen gaat er een nieuwe
leesgroep van start. We bespreken het boek ‘Febe: Een
verhaal – Paulinisch christendom in narratieve vorm’ van
de anglicaanse theoloog Paula Gooder. Febe wordt door
Paulus genoemd in zijn brief aan de Romeinen. Zij be-
zorgt deze brief in Rome. Gooder werkt dit gegeven uit
tot een verhaal over het leven van Febe en over haar
aanwezigheid in Rome bij de christelijke gemeenschap
die daar in de tijd van het vroege christendom leeft. 

Stille Omgang op 19 maart in Amsterdam

Op dit moment is er nog weinig bekend over de wijze waarop de Sille
Omgang dit jaar zal plaatsvinden. Zie hiervoor de website van de Haagse
Bedevaarten: www.bedevaart.nl.

Deze bijeenkomsten zijn óók bestemd voor parochianen uit Leidschendam
en Voorburg. Doe mee! En als u Rijswijk te ver vindt, kan er voor u in over-
leg een aparte uitwisselingsgroep worden gestart.

Via www.40dagenretraite.org kun je je voor deze gratis digitale retraite in-
schrijven. Deelnemers krijgen in de Veertigdagenijd dagelijks een mail met
Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en gebedstips. Een innerlijke reis
om deze tijd, Goede Week en Pasen intenser te beleven. Kleine momenten
van aandacht en bezinning, die structuur geven aan het bidden en de voor-
bereiding op het Paasfeest en mooie gedachten en gesprekken opleveren.
Op de zaterdagochtenden kunnen de deelnemers meedoen aan een geleide
meditatie via ZOOM.
 
Ervaringen tijdens de retraite kunnen met andere deelnemers worden ge-
deeld; dat levert diepgravende gesprekken op die ons verrijken. Deze bijeen-
komsten zijn in de Benedictus en Bernadettekerk op zaterdag 12 en 26 maart
en 9 april, van 10.00 tot 11.15 uur. Opgave bij verviersbeker@hetnet.nl. U
bent welkom!

‘Hem achterna’ is de titel van de
digitale Veertigdagenretraite. Jezus
zegt tegen de zoekende mens: “Kom
maar mee, dan zul je het zien.” Die
uitnodiging klinkt ook tot ons: ont-
dek waar Ik je tegemoet kom in jouw
leven. Aan deze zestiende digitale
retraite van de jezuïeten zullen zo'n
20.000 mensen deelnemen.
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Jeugd en Jongeren

Kindervertelviering Jona 6 maart 15.30 uur Sint Martinuskerk
De eerste zondag na Aswoensdag horen de allerkleinsten het verhaal over
Jona, de profeet die zich wilde onttrekken aan zijn verantwoordelijkheid. Na
drie dagen in de buik van de vis staat hij op en ziet dat de wegen van Gods
barmhartigheid onvoorstelbaar zijn. 

KinderVertelVieringen

Goede God,
Ik weet niet hoe het is
om in een woestijn te zijn,
maar het lijkt mij geen fijne plek.
Jezus ging er heen om na te denken.
Veertig dagen lang.
Dat is heel knap van Hem.

Ik weet niet
of ik het zou volhouden, God.
Misschien als U mij zou helpen?
En wat als er ook nog stemmen
kwamen
die zeiden dat ik niet
in U moet geloven,
dat ik weg zou mogen uit de woestijn
eten en drinken zou krijgen
en gelukkig worden?
Wat zou ik dan kiezen?
 
Wij bidden U: Help mij
om voor het goede te kiezen
en te geloven in het Goede Nieuws.
Amen.

De diocesane Wereld Jongeren
Dag@Home kon in januari niet door-
gaan vanwege de geldende corona-
maatregelen. We zijn blij om een
nieuw weekend te kunnen aankon-
digen: 29 april tot 1 mei 2022 op
Ameland. Alle jongeren tussen 15
en 30 jaar zijn van harte uitgenodigd
om deel te nemen.
 
Het thema van de WJD@Home is
van paus Franciscus en is een van de
thema's op weg naar de internatio-
nale Wereldjongerendagen in Portu-
gal (2023): “Richt u op. Ik stel u aan
tot getuige van wat u gezien hebt.” 
Het zijn woorden van de verrezen
Jezus aan Paulus (Handelingen 26,
16). Tijdens de WJD@Home wordt

In januari zijn de
nieuwe groepen
die zich voorbe-
reiden op de eer-
ste heilige Com-
munie gestart
met het traject
richting de deelname aan het Sacra-
ment ven de heilige Eucharistie. Dit
Sacrament is kern en hoogtepunt
van ons geloof. We wensen al de
kinderen, ouders en begeleiders
een gezegende en verrijkende voor-
bereiding toe.
 

Denk mee over de  toekomst van de
Kerk! Deze oproep doet paus Fran-
ciscus (zie de voorpagina) aan allen
die gedoopt zijn, dus ook aan jullie.
De toekomst van de Kerk is er voor
jullie. Binnenkort zullen we hiervoor
samen met de werkgroep vormsel-
voorbereiding de jongeren uitnodi-
gen die zich nu op het Vormsel voor-
bereiden en zij die afgelopen jaren
gevormd zijn.

Pier Tolsma, diaken

Het goede kiezen: gebed

De toekomst van de Kerk

Eerste heilige Communie

of meld u middels een mailtje naar parochie@sintmaarten-trinitas.nl aan
voor de maillijst Kindervertelvieringen.
 
Paastuinviering
In het volgende nummer zullen we bekendmaken op welke manier we dit
jaar Pasen met de allerkleinsten kunnen vieren.

Kapelaan Daan Huntjens

We nodigen de kinderen
van 0 tot en met 7 jaar en
hun (groot)ouders graag
uit om zo samen de Veer-
tigdagentijd voor Pasen te
openen. Op onze website
vindt u actuele informatie,
bijvoorbeeld in het geval
van coronamaatregelen

WJD@Home op Ameland

dit thema uitgewerkt: opstaan voor
je geloof, investeren in je band met
God en in beweging komen voor je
naaste.
 
De bisschoppen nodigen jongeren
van harte uit voor deze WJD@Home
2022. De vorige keer in 2019 waren
er 140 deelnemers. Er was toen
groot enthousiasme onder de jonge-
ren en bij iedereen die meehielp. De
organisatie hoopt dat opnieuw veel
jongeren zich zullen aanmelden voor
het weekend op Ameland. 
 
Aanmelding kan tot 15 april via 
wjd.jongkatholiek.nl.


